
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๘๗/                   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 

                                                                          ๙๙  หมู่ ๑๖  ถนน วิภาวดีรังสิต  ต าบลคูคต 
                                                                          อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๓๐ 

                                   กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  ส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบส ารวจความคิดเห็น                                                         จ านวน  ๑  ฉบับ                          
                 ดว้ย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ได้จัดท าโครงการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม : ปทุมธานี เขต ๒ องค์กรแห่งคุณธรรม ขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ปฏิวัติความดี  สู่วิถี
การปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกคนสู่การเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม   ดังนั้น  เพ่ือให้กระบวนการ
ด าเนินงานเป็นกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและน าสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ  จึงด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒  ขึ้น 
                ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จึงขอความร่วมมือจากท่านดังนี้  
                  ๑. โปรดแสดงความคิดเห็นของท่าน ครู และผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการด าเนินงานของ สพป.ปท.๒ โดย
ขอให้สรุปข้อมูล แยกเป็นรายกลุ่มงานของสพป.ปท ๒  จ านวน ๗ กลุ่มงาน 
                  ๒. โปรดให้ข้อมูลจริง โดยเป็นข้อมูลที่มาจากผู้บริหาร ครู และบุคลากร  โดยไม่ต้องแจ้งชื่อโรงเรียน 
และขอให้หลอมรวมข้อมูลโรงเรียนละ ๑ ชุด  ซึ่งข้อมูล และข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาเขตพ้ืนทีต่่อไป 
                  ๓. โปรดให้ความส าคัญ และสละเวลาในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการแก้ไข  
(หากมี) เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาพัฒนา สพป.ปท.๒ ให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม และคุณภาพ 
                  ๔. จัดส่งแบบส ารวจโดยใส่ในกล่องรับความคิดเห็น  ณ  กลุ่มนิเทศฯ  ชั้น ๓ 
ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑   

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. ๐-๒๕๒๓–๓๔๖๘ ต่อ ๑๒๐    
โทรสาร ๐-๒๕๒๓–๓๓๔๘ ตอ่ ๑๒๒ 
http://www.pathumthani 2.   
 
 

http://www.pathumthani/


ก าหนดการประเมินการด าเนินงานตามมาตรการให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 ที่           รายชื่อโรงเรียน          วันเข้าประเมิน         หมายเหตุ 
 1 วัดนิเทศน์                                23  กรกฎาคม  2555  
 2 รวมราษฎร์สามัคคี                   23  กรกฎาคม  2555  
 3 เจริญดีวิทยา                          24  กรกฎาคม  2555  
 4 วัดดอนใหญ่     24  กรกฎาคม  2555  
 5 วัดอัยยิการาม                          25  กรกฎาคม  2555  
 6 วัดกลางคลองสิบ     25  กรกฎาคม  2555  
 7 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม     26  กรกฎาคม  2555  
 8 ชุมชนประชานิกรณ์อ านวยเวทย์     26  กรกฎาคม  2555  
 9 อยู่ประชานุเคราะห์       27  กรกฎาคม  2555  
10 วัดปทุมนายก     27  กรกฎาคม  2555  
11 หิรัญพงษ์อนุสรณ์     30  กรกฎาคม  2555  
12 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม     30  กรกฎาคม  2555  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้ารับการประเมิน 
“การด าเนินงานตามมาตรการให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง” 

ประจ าปี 2555 

โรงเรียน...............................อ าเภอ .........................กลุ่มเครือข่าย....................................... 

กรุณาตอบค าถามต่อไปนี้  (โดยตอบ ใช่ ครบทั้ง ๓ ข้อ)  ก่อนกรอกรายละเอียด 

๑) ท่านและครทูุกคนได้อ่าน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

อย่างชัดเจน ?      ใช่                         ไม่ใช่ 

๒) โรงเรียนของท่านมีการด าเนินงานตามมาตรการให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง อย่างต่อเนื่อง? 

                                ใช่                         ไม่ใช่ 

๓)  จ านวนนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๓ และ ป.๖  ลดลง ? 

                       ใช่                          ไม่ใช่    

ข้อมูลพื้นฐาน 

ขนาดโรงเรียน            ใหญ่                 กลาง                 เลก็     
จ านวนนักเรียนท้ังหมด   ...............  คน 

จ านวนนักเรียนช้ันป.๓ ทั้งหมด ........ คน   จ านวนนักเรียนช้ัน ป. ๓ ที่อ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ .....  คน  

จ านวนนักเรียนช้ันป.๖ ทั้งหมด ........ คน   จ านวนนักเรียนช้ัน ป. ๓ ที่อ่านไม่ออก เขียนไมไ่ด้ .....  คน  

ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลกั 

ชื่อ-สกลุ  (นาย/นาง/น.ส.) ....................................................    โทรศัพท์ ................................................. มือถือ 
....................................โทรสาร  ....................................  E-mail ……………………………………………. 

ระบุโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน ท่ีประสบผลส าเร็จ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

                                                             ลงช่ือผู้บริหาร   ................................. 
                                                      (                           )                                                                                     
                                                                    ต าแหน่ง ...................................... 
                                                 วันท่ี     ...../........./......... 
หมายเหตุ   โทร.02-5233348 
               โทรสาร 02-5233348 ต่อ 122 
               มือถือ ศน. เกศรินทร จิตรสิงห์  086-9099338 



ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ   เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร       ๑๐๓๐๐๐   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ 
โดยใช้มาตรการและแนวปฏิบัติให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 

 
เป้าประสงค์ 
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 
2.สถานศึกษามีการพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดค านวณอย่างเป็นระบบโดยด าเนินการตามมาตรการและแนว
ปฏิบัติให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง 

ยุทธศาสตร์การนิเทศ 
การพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณโดยใช้มาตรการและแนวปฏิบัติให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง  
คิดเลขคล่อง 
 
กระบวนการนิเทศ (เป้าหมาย 100/) 
 
    ขั้นที่ 1  ข้ันวางแผน 
              1.1  จัดท ามาตรการและแนวปฏิบัติให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  
              1.2  ทดลองใช้มาตรการฯ 
              1.3 พัฒนาและปรับปรุงมาตรการฯ 
 
  ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
             2.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการฯ 
             2.2 สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการฯ 
 
  ขั้นที่ 3 ขั้นติดตามผล              
             3.1  ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศ ติดตามฯ 
             3.2  ประเมินการด าเนินงานตามมาตรการฯ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นรายงานผล 
            4.1  รายงานผลการนิเทศ 
             4.2  รายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
               

 
 
 
 



 
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 

รุ่นที่ วัน/เดือน/ปี โรงเรียน สถานศึกษา จ านวน 

1. 27-29   มี.ค. 49 
เตรียมอุดมศึกษาฯล าลูกกา / 
วัดโพสพผลเจริญ 

ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ฯล าลูกกา 

90 คน 

2. 26- 28  เม.ย. 49 วัดเขียนเขต ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต 87 คน 

3. 1-3  พ.ค.  49 
หนองเสือวิทยาคม ,ชุมชนบึงบา ห้องประชุมโรงเรียนหนองเสือ

วิทยาคม  
85 คน 

4. 8 – 10 พ.ค. 49 สายปัญญารังสิต ห้องประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต 90 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพท.ปท. ๒ 
ที…่……………………………  วันที่    ๑๘     เมษายน    ๒๕๔๙  
เรื่อง   การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  เขต  ๒ 

๑. ต้นเรื่อง 
                           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  โดยคัดเลือกสถานศึกษา  อ าเภอละ ๒ โรงเรียน รวม ๖  
โรงเรียน    ได้แก่    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา, โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ,  
โรงเรียนสายปัญญารังสิต,โรงเรียนวัดเขียนเขต , โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม, โรงเรียนชุมชนบึงบา   ซึ่งจัดอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาครู  จ านวน   ๔  รุ่น  รายละเอียดดังแนบ 
                             

 ๒.  ข้อเสนอแนะ 
                 ๑.  โปรดลงนามในหนังสือแจ้งโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมการอบรม   จ านวน  ๑     ฉบับ 
  ๒.  โปรดลงนามในหนังสือเชิญวิทยากร               จ านวน    ๑     ฉบับ 
  ๓.   โปรดลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่               จ านวน    ๑      ฉบับ 
  ๔.   โปรดเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ   ดังนี้ 
         รุ่นที่ ๒   วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๔๙      ณ    โรงเรียนวัดเขียนเขต   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
         รุ่นที่ ๓   วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๔๙     ณ    โรงเรียนวัดหนองเสือวิทยาคม  
                                              เวลา ๐๙.๐๐ น 
         รุ่นที่ ๔  วันที่  ๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙    ณ    โรงเรียนสายปัญญารังสิต   
                                             เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 
 
 

                                            (นางเกศรินทร      จิตรสิงห์) 
                                                    ศึกษานิเทศก์  ช านาญการ 

 
    
 
 


